
محلياتاالثنين  ١٠  اغسطس  ٢٠٠٩   10
على هامش المعرض الدولي الـ ٢٥ للكتاب في سورية

دمشقـ  كونا: أكد املستشار في قطاع اإلعالم اخلارجي 
فـــي وزارة اإلعالم فهد احلجرف اول من أمس حرص 
الوزارة على املشـــاركات اخلارجيـــة ملعرض الكتاب 
وبخاصة في سورية البراز الوجه احلضاري والثقافي 

والفكري للكويت.
وقال فـــي تصريح لـ كونا علـــى هامش املعرض 
الدولي الـ ٢٥ للكتاب في سورية ان الوزارة حريصة 
بناء على تعليمات من وزير اإلعالم والنفط الشـــيخ 
احمد العبداهللا على املشـــاركة في مثل هذه األنشطة 
بشكل مستمر باعتباره جزءا من نشاط قطاع اإلعالم 

اخلارجي.
واوضح ان جناح وزارة اإلعالم يشتمل على إصدارات 
خاصة للوزارة وببيت الـــزكاة والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية ووكالة األنباء الكويتية 
ووزارة الطاقة ووزارة التربية ودار ســـعاد الصباح 

ومؤسسة البابطني.
وقال ان نائب الرئيس السوري للشؤون الثقافية 
جناح العطار التي افتتحت معرض الكتاب قبل يومني 

اشادت بالكويت وبرعايتها واهتمامها للجانب الفكري 
والثقافي وبكل ما يخدم العقل العربي.

ووصـــف احلجرف االقبال علـــى املعرض الدولي 
للكتاب في ســـورية بأنه «ممتاز» حيث كانت هناك 
إشادة كبيرة مبستوى جناح وزارة اإلعالم الكويتية 
التي تقدم اصداراتها في املعرض باملجان خدمة للقارئ 

العربي.
وسلم احلجرف نائب الرئيس السوري التي رافقها 
في االفتتاح وزيرا اإلعالم والثقافة السوريان محسن 
بالل ورياض نعسان آغا درعا تذكارية بهذه املناسبة 
مؤكدا حرص الكويت على املشاركة في معرض الكتاب 

بشكل مستمر.
ومن جهة أخـــرى قالت ادارة الثقافة اإلســـالمية 
في وزارة األوقاف والشـــؤون اإلســـالمية انها نالت 
شـــرف متثيل الوزارة في معرض سورية الدولي في 
دورته اخلامسة والعشرين للكتاب، معربة عن فخرها 
واعتزازها العميقني باملشـــاركة في مثل هذا املعرض 
الذي يعتبر مبثابة مركز لرواد الفكر واألدب والثقافة 

واإلبداع والريادة.
واســـتطردت االدارة ان جناح الوزارة قد تشرف 
بزيارة كرمية من نائب رئيس اجلمهورية الســـورية 
د.جنـــاح العطار والتي أثنت على املشـــاركة الفعالة 
واإليجابية من وزارة األوقاف الكويتية في املعرض، 
ومبدية إعجابها باجلناح وحســـن تنظيمه وترتيبه 
وجمـــال اإلصدارات املتميزة التـــي ازدان بها اجلناح 

مبعرض سورية للكتاب.
وشكرت نائب الرئيس السوري في نهاية زيارتها 
وفد وزارة األوقاف الكويتية على مشاركتهم باملعرض 
وإثرائه بثلة متميزة ومتنوعة من اإلصدارات املتميزة 
واملشهود لها باالعتدال، وبينت االدارة ان وفد الوزارة 
قام بإهداء د.جناح العطار هدية تذكارية مع توجيه 
الشـــكر للجمهورية العربية السورية الشقيقة على 
كرم االستضافة وحسن التعاون الذي حظي به وفد 

وزارة األوقاف الكويتية.
واضافت االدارة ان اجلناح تشـــرف كذلك بزيارة 

وزير الثقافة السوري د.رياض نعسان آغا.

هدية تذكارية من جناح وزارة األوقاف لوزير الثقافة د.رياض نعسان آغا فهد احلجرف يسلم نائب الرئيس السوري جناح العطار درعا تذكارية

الحجرف: المشاركات الخارجية لـ «اإلعالم» تبرز الوجه الحضاري للكويت
نسبة الخصم ٥٠٪

البغلي: تعاونية الرميثية تنظم مهرجان
السلع الرمضانية على أكثر من ٦٠٠ سلعة

بشرى شعبان
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية 
التعاونيـــة عباس البغلي عن افتتاح مهرجان 
السلع الرمضانية لعرض اكثر من ٦٠٠ سلعة 
ضرورية للمســـتهلك ليحصـــــــل على نسبة 
خصـــم تصل الى اكثر من ٥٠٪، وهناك ســـلع 
ســـتباع بســـعر التكلفة لتخفــــــيف االعباء 
املالية عن كاهل املســـتهلــــكني خصوصا في 

شهر الصيام.
وقـــال خالل مؤمتر صحافي ان السياســـة 
التســـويقية اجلديـــدة التـــي يتبعها مجلس 
االدارة قد ساهمت في زيادة مبيعات اجلمعية 
بنسبة ١٦٪ وهي تقدر مببلغ مليون و٦٠٠ الف 
دينار، لذلك نتوقع زيادة املبيعات حتى نهاية 
السنة املالــــــــية لتصل الى ٢٠ مليون دينار 
محققــــــــة زيادة عن العـــام املاضي مبقدار ٣ 

ماليني دينار.
واشـــار الى اهمية املهرجانات التسويقية 
في حتطيم االســـعار والبيع بأسعار مخفضة 
ملختلف الســـلع واالصناف وهذا يســـاهم في 
جذب املســـتهلكني من املناطق املجاورة والى 
دفع املساهمني الى الشـــراء من اجلمعية بعد 
ان هربوا منها بســـبب ارتفاع االسعار مقارنة 

باالسواق املوازية.
واوضح اهمية دور اجلمعية في دعم السلع 
خـــالل املهرجانات التســـويقية بالتعاون مع 
الشركات املوردة، لذلك اصبحت اسعار جمعية 
الرميثية تنافسية جلميع اجلمعيات واالسواق 
التجارية املجـــاورة لدرجة ان لدينا زبائن من 

سكان اجلهراء.
وشـــدد على اهميـــة املصداقيـــة في طرح 
االســـعار والكميات املتوافـــرة خالل مهرجان 
السلع الرمضانية الذي سيستمر طوال الشهر 
الفضيل وليس حتـــى نفاد الكمية، ألننا نريد 

مصلحة املساهمني واملستهلكني وليست الدعاية 
كما يحدث في بعض اجلمعيات.

وكشـــف البغلي عن تقدمي هدية رمضانية 
للمســـاهمني حتتوي على اكثر من ١٠ اصناف 
ضروريـــة مـــن الســـلع الرمضانية ســـيتم 
توزيعها خالل االيام املقبلة عن طريق البطاقة 

التموينية.
اما عن االنشطة االجتماعية التي ستقدم خالل 
شـــهر رمضان، فتشمل حفل تكرمي احملجبات، 
وسيكون حفال خاصا للفتيات اللواتي ارتدين 
احلجاب حديثا واعمارهن من ٦ حتى ١٠ سنوات، 
على اال تكون املشاركة قد اشتركت في احلفل 
خالل االعوام السابقة وعليهن احضار بطاقة 
العائلة والبطاقة املدنية والتســـجيل في قسم 
العالقات العامة واالعالم في مبنى ادارة اجلمعية 
اثناء الدوام الرســـمي ابتداء من اول ايام شهر 
رمضـــان املبارك حتى موعـــد البروڤة في ٢٦ 

اجلاري.
وحول االســـعار قال لقـــد اعلنت من خالل 
وســـائل اإلعالم اننا على اســـتعداد الستقبال 
اي شـــركة لديها ســـلع بديلة للسلع املرتفعة 
االسعار من حيث اجلودة مع السعر التنافسي، 
وفي الوقت نفسه اطالب املستهلكني بضرورة 
جتربة أي سلعة بديلة قبل احلكم عليها مسبقا 

باالمتناع عن شرائها.
وشدد على خطورة تصفية اجلمعيات ألنها 
فكرة لتنفيع فئة معينة من التجار لذلك يجـــــب 
على الدولـــة جتنب القرارات غير املدروســـة 
والــــســـعي إلى تطبيق القوانـــني والقرارات 
الوزاريـــة التي صدرت ولـــم تنفذ على أرض 
الواقع مثل القرار الوزاري الذي اقر إلغاء نسبة 
الـ ٣٠٪ التي تدفعها اجلمعيات لوزارة املالية من 
قيمة ايجارات الفروع املستثمرة داخل السوق 

املركزي.
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